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TILL UTLÅTANDE ÖVER SLUTSLUTBESIKTNING.
01 Tid fö r be s iktning e n

2014-05-15

02 Entre pre nade n o c h parte rna

Att på totalentreprenad utföra installation av datanät med materiel FTTH
Att installera tillhandahållna aktiva dataswitchar,
driftsätta nätet mot IP-backbone för Internet.

Parte r:
Be s tä lla re

B2 Bredband AB

Entre pre nö r

Optigo AB

Unde re ntre pre nö r

Ingen

03 Be s iktning s m an
uts e dd a v be s tällare n:

Ulf Oréest

Närv a ra nde :

Från beställaren att föra talan:

Emil Thulin Telenor

Från entreprenören att föra talan:

Walter Gonzales

Övriga:

Michael Nyberg från Brf
Ove Pettersson från Brf.
Dennis Öberg UE

BES IKTNINGENS OMFATTNING

Besiktningen enligt denna besiktningsbilaga S B 1 DATA S am fällig he te n S ö rs ko g e n Hudding e
m e d adre s s e r: Ta g g s v am ps v ä g e n, alla fa s tig he te r, Flug s v a m ps v ä g e n, alla fas tig he te r,
Blä c ks v am ps v ä g e n, alla fas tig he te r omfattar installation, driftsättning, avprovning samt verifiering
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av spridningsnät, stamnät med aktiva utrustningar enligt ramavtal mellan beställaren, B2 Bredband AB
och entreprenören Optigo AB. För entreprenaden gäller ABT 06. Garantitiden är 2 år.
FÖRELIGGANDE HANDLINGAR FÖR DENNA ENTREPRENAD

Upphandlings-pm mellan beställaren B2 Bredband AB och Optigo AB. Datum saknas.
Administrativa föreskrifter. Datum okänt.
Ramhandling för totalentreprenad. Datum okänt.
De t pa s s iv a le dning s nä te t be s tår av :

Spridningsnät med materiel enligt FTTH.
Entre pre nadg rä ns s nitt

Inkommande fiberkabel/ ODF.
Re latio ns handling ar

Relationshandlingar är överlämnade som datafiler över samtliga delar av fysiskt nät, tabeller över
koppel, mätvärdesprotokoll till Bredbandsbolaget AB.
Åte rlä m na de nyc klar till fas tig he t.

Nycklar är återlämnade till fastighet/ samfällighet.
Byte a v lå s i ko rs ko ppling s s kå p.

Inga skåp. (2 st. stativ AA01-02.)
FEL

Ej nämnd del är utan anmärkning med undantag för generella anmärkningar.
Under rubriken 10 har samtliga fel införts. Fel med littra B, S
återfinnes även under respektive rubriker nedan.
Entreprenören är icke ansvarig för fel med littra B.
Fel med littra S berör annan entreprenör eller att nyttjaren är ansvarig för sådan anmärkning.
Be s iktning e n

Okulär kontroll har utförts på förläggningar, markarbeten, relationshandlingar.
Fö lja nde de la r v ar e j åtko m lig a v id be s iktning e n.

Inga.
Fö lja nde de la r v ar undantag na v id be s iktning e n.

Inga.
Åtg ärde r a v a nm ä rkning a r

Fel noterade med littra E skall till sin helhet vara åtgärdade till senast den 2014-06-14
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Fe l fö r v ilka be s iktning s m anne n ans e r att e ntre pre nö re n ä r ans v arig
(E-a nm ä rkning )
Obs e rv e ra a tt e ntre pre nö re n ic ke a ns e s a ns v a rig fö r fe l m e d littra B o c h S .

E1:1 Generell anmärkning för rör och flexirör under skärmtak, väggar med flera platser: Avstånd mellan klammer är
stort. Rör, särskilt smala flexirör hänger.
E1:2 Monteringsritningen över korskoppling: Endast 1 st. fält är ritat. Fält AA02 saknas. Switchar skall posmärkas
lika paneler i fält AA01.
E1:3 Skarvschema för fibers i mark saknas.
E1:4 Monteringsritningen: Matande grupper för 230 v. är ej angiven. Skall redovisas i för fält AA02.
I gruppförteckningen är matande grupper 3 L2 och L3 redovisade som grupp 23.
S1:1 Skanova: mark är ej återställd. Asfalt och gräsytor vid gemensamhetslokalen och platser där Skanova utfört
markarbeten.
S1:2 Okänt, om Skanova har lämnat uppgift till Hudinge kommun om kablar i mark.
E1:5 Taggsvampsvägen, stora vändplanen vid markskåpet: Gräsytan jämnas till och stenar krattas ur.
E1:6 Taggsvampsvägen 85: Panelbräda på gavel för altan är ej återmonterad.
E1:7 Gräsyta mellan Taggsvampsvägen 83 till 85: Stenar krattas ur och jord för gräs jämnas till.
E1:8 Taggsvampsvägen 25-39: Stenar krattas ur och jord för gräs jämnas till.
E1:9 Taggsvampsvägen lilla vändplanen: Stenar krattas ur och jord för gräs jämnas till.
Även gräsytor baksidan för husen 2-28 gäller att marken jämnas till för gräsytorna. Spår från grävare mm.
E1:10 Taggsvampsvägen 28, gavel: Ej använt rör i mark lockas, tätas.
Mark vid denna fastighet, gavel: Återställning med jord för gräs är otillräcklig.
E1:11 Taggsvampsvägen 30, gavel: Rör i mark och på fasad saknar tillräckligt kabel/ rör skydd i metall.
Flexirör under altangolv är otillräckligt fastsatt.
E1:12 Flugsvampsvägen 85: markplattor är ej slutligt återlagda i rätta lägen.
E1:13 Flugsvampsvägen 43, gavel: Puts på vägg hörnet är skadad efter borrningar.
Klammer saknas delvis på rör.
E1:14 Bläcksvampsvägen 119, gavel, rör mot skåp: Klammer saknas delvis.
E1:15 Bläcksvampsvägen 71-73: Gräsytor är ej fullt återställda. Jord saknas delvis.

Ulf Oréest
Besiktningsman
DIS TRIBUTIONS LIS TA
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fö r fö rhands utg åv a v ia m ail:

benny.johansson@b2-teknik.se
roberth.johansson@b2-teknik.se
B2 AB

walter.gonzalez@optigo.se

Entreprenören

Mickenyberg_83@hotmail.com
fastighet/ samfällighet

